
Memorie van antwoord tweede ronde bij Begroting 2022

# Van Vraag Antwoord

1

PvdA 439.000 extra nodig voor de komende jaren vanuit de WMO 
(hulpmiddelen en woningaanpassingen). Is de trend financieel 
houdbaar, alternatieven?

We zien dat ouderen langer thuis wonen. Dit heeft tot gevolg dat het aanbod van 
geschikte woonruimten voor ouderen niet gelijk loopt met de vraag. De verwachting 
is dat ook de komende jaren de vraag naar ondersteuning vanuit de Wmo niet zal 
afnemen. De speerpunten en opgaven uit de Woonzorgvisie zijn er op gericht dat we 
een geschikt woningaanbod creëren in Roosendaal. Dit aanbod dient vooral 
levensloopbestendig te zijn, zodat senioren tijdig willen verhuizen.
Een goede verkenning met data zal er voor zorgen dat er woningen gebouwd gaan 
worden waarin onze inwoners goed oud kunnen worden. Daarnaast zullen 
bewustwordingscampagnes zoals “Wonen met Gemak” inwoners attenderen op het 
tijdig treffen van maatregelen die de huidige woning toegankelijk maken.  
Alternatieven voor woningaanpassingen en hulpmiddelen worden waar mogelijk 
verkend en ingezet.

2

PvdA Waar bestaan de pilots jeugdhulp uit? Met betrekking tot jeugdhulp zijn dit de volgende pilots: Uniform Hulp Aanbod bij 
Scheidingen, Veiligheidsteams, Jeugdprofessionals Onderwijs, Onderwijs Zorg 
Arrangementen, Pauzepunt, Huisartsenroute en bovenregionale pilots die worden 
ontwikkeld en uitgevoerd in het kader van de doorbraakaanpak Brabant.

3
PvdA Wat gaat u doen (met het Werkplein) als het gaat om de extra 

middelen re-integratie bijstandsgerechtigden?
De huidige krapte op de arbeidsmarkt maakt dat kansen ontstaan voor mensen met 
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dit budget zal worden ingezet om deze 
groep te ontwikkelen, zodat zij kansen krijgen op betaalde arbeid. 

4
PvdA Waarom is er nog geen financiële vertaling van de motie ‘Buiten 

spelen en bewegen voor iedereen’ en wanneer is die vertaling te 
verwachten?

Die plannen moeten nog gemaakt worden. De verwachting is dat het plan van 
aanpak medio 2022 gereed is. 

5
PvdA Wat betreft de Individuele studietoeslag voor studenten met een 

beperking?  
- Hoeveel studenten met een beperking maken er in Roosendaal 
gebruik van de individuele studietoeslag?

Per 1-10-2021: 10 studenten

- Hoeveel bedraagt hun studietoeslag? € 266,67 per maand / € 1.600 per 6 maanden



- In hoeverre bereidt Roosendaal zich al voor op de wetswijziging 
die klaarligt in de Tweede Kamer die alle gemeenten verplicht om 
een studietoeslag van ca. 300 euro per maand toe te kennen aan 
studenten met een beperking? (NB: Het ministerie van SZW heeft 
u in de gemeentenieuwsbrief van mei 2021 hierover 
geïnformeerd en aangespoord om dit lokaal al door te voeren)

Het huidige bedrag is vastgesteld in de Verordening individuele inkomenstoeslag 
Participatiewet 2015 Roosendaal met een clausule dat het bedrag jaarlijks wordt 
geïndexeerd. De huidige verordening is met de zes gemeenten die het Werkplein 
vormen. Als de wet wijzigt zullen wij hier de regels op aanpassen; dit vraagt dan om 
een aanpassing van de genoemde verordening. 

6

VLP De kosten voor de realisatie van het Bravis Ziekenhuis op de 
nieuwe locatie bedragen voor de gemeente Roosendaal € 24 
miljoen. Hoe zijn de kosten gedekt in de begroting 2022 en 
Meerjarenbegroting 2023-2025?

Deze begrotingswijziging is nog niet (volledig) gemaakt. Op het moment dat het 
project HUIS van Roosendaal volledig duidelijk is, wordt middels een apart 
raadsvoorstel een begrotingswijziging voorgesteld. Onderdeel van die 
begrotingswijziging zal zijn om de in de Kadernota 2022 genoemde € 9 mio over te 
hevelen vanuit de Bestemmingsreserve HUIS van Roosendaal naar de 
Bestemmingsreserve kapitaallasten. Na inzet van de Bestemmingsreserve ontsluiting 
Tolberg is dan nog een bedrag van € 25.000 structureel nodig om e.e.a. sluitend te 
maken. Dit bedrag is middels de Kadernota 2022 reeds gereserveerd.

7

VLP Bij het ontwerpen van het “Nieuwe Huis van Roosendaal” was er 
nog geen corona. Wellicht was/is derhalve in het nieuwe concept 
nog geen rekening gehouden met de nieuwe trend van veel meer 
thuiswerken. Is inmiddels het ontwerp hierop aangepast 
bijvoorbeeld door minder werkplekken en meer digitale 
vergaderruimtes? Graag een toelichting.

Het ontwerp is als gevolg van corona inderdaad opnieuw bekeken en aangepast, 
daarbij zijn de afmetingen van de werkplekken, de positionering daarvan, 
(af)schermen en de looproutes veranderd of toegevoegd. Daarnaast is ook meer 
ingezet op de combinatie fysiek en digitaal overleg (hybride werken); zowel voor de 
werkplekken als voor het vergadercentrum. 

8

GroenLinks We hebben reeds in de eerste ronde vragen gesteld hoe u de 
doelen van Roosendaal Natuurstad ook echt zou willen realiseren 
m.b.t. het budget, het betrekken van de bewoners en het 
uitbreiden van het bomenareaal. Vooraanstaande 
klimaatwetenschappers waarschuwen deze week dat 2050 te laat 
is om de CO2-uitstoot naar praktisch nul terug te brengen. Het 
jaartal dat genoemd wordt in de Europese Greendeal en de 
Nederlandse Klimaatwet, zou eigenlijk tien jaar naar voren 
moeten worden gehaald, naar uiterlijk 2040. Tien jaar vroeger; 
over 19 jaar! Dit gaat dus ook relatie hebben met de verwachte 
klimaatveranderingen in diezelfde termijn. 



a. Hoe denkt u die nodige versnelling om te zetten in een echt 
proactief urgentiegevoel bij onze bewoners en bent u dan bereid 
om extra voorbeeldprojecten aangedragen door bewoners en 
gestimuleerd door de gemeente in bijvoorbeeld 3 wijken in 
Roosendaal?

Roosendaal bereidt zich voor met Roosendaal Natuurstad. Voor het uitdragen van 
Roosendaal Natuurstad gaan we de wijken en dorpen in om inwoners uit te nodigen 
voor bewonersbijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten geven wij uitleg over 
Roosendaal Natuurstad en gaan wij op zoek naar ambassadeurs voor het opzetten 
van netwerken en het uitdragen van de visie Roosendaal Natuurstad. 

b. Hoeveel budget denkt daarvoor nodig te hebben in de 
komende jaren?

Roosendaal Natuurstad is van toepassing op het beheer en onderhoud van het 
openbare gebied. In ieder project van de Beheerkalender wordt Roosendaal 
Natuurstad uitgevoerd en werken we klimaatadaptief. In de Kadernota 2022 is ook € 
100.000 beschikbaar gesteld voor een stimuleringsregeling Roosendaal Natuurstad. 
Met deze regeling willen we inwoners stimuleren om op eigen terrein maatregelen te 
treffen voor een groenere en klimaat adaptieve woonomgeving. Tevens verwijzen we 
u naar het afdoeningsvoorstel voor de motie intensivering Klimaatadaptatie dat deze 
week met uw raad is gedeeld.

9

GroenLinks Culturele activiteiten dragen veel blij aan de zelfontplooiing en 
zelfontwikkeling van de jeugd. Daarnaast biedt het ook 
toekomstperspectief voor zowel de stad als de jeugd. Welke 
culturele activiteiten worden er specifiek toegevoegd voor 
jongeren in het kader van stimuleren en zelfontwikkeling? En 
welk budget is hier aan gekoppeld?

Zowel voorschools als PO en VO krijgen activiteiten aangeboden met betrekking tot 
cultuureducatie. Projecten zijn o.a. Kunstmenu Vitamine C, Cultuur met kwaliteit, 
cultuurprofessionals in de klas en diverse programma's voor in de vrije tijd. Dit wordt 
verzorgd door Cultuurcompaan. Totaalbudget subsidie cultuureducatie is € 650.000. 
Een deel is cofinanciering van het onderwijs. Verder is er de Gelijke Kansen Alliantie 
(GKA) waar ingezet wordt op sport en cultuur in de naschoolse fase van het PO.  Dit 
met € 70.000 subsidie van het Rijk voor twee jaar die rechtstreeks naar scholen gaat.

10 GroenLinks Om de risico’s van lachgas te beperken, krijgen ouders en 
leerlingen voorlichting over gebruik van lachgas. De gemeente 
werkt hiervoor samen met instantie Novadic-Kentron. GroenLinks 
is benieuwd wat het effect hiervan is, en zijn er mogelijkheden 
om de preventie van lachgasgebruik uit te breiden?

Op dit moment is nog niet bekend wat de effecten zijn van voorlichting over het 
gebruik van lachgas. Op het moment dat blijkt dat deze voorlichting een zichtbaar 
positief effect heeft, gaan we de mogelijkheden onderzoeken om de preventie uit te 
breiden.

11 GroenLinks Studenten in het hoger onderwijs hebben de mogelijkheid, om bij 
studie- en studeerproblemen, in gesprek te gaan met een 
studentenpsycholoog. Dit wordt door studenten als goed 
ervaren, gezien studentenpsychologen zeer toegankelijk en 
laagdrempelig zijn voor studenten. Ziet het college daar kansen 
in ook voor het middelbaar beroepsonderwijs, alsmede voor 
onderlinge ondersteuning in de vorm van lotgenotencontact?

In het MBO wordt er gewerkt met studieloopbaan begeleiders en 
schoolmaatschappelijk werkers. Zij zijn aanspreekpunt voor leerlingen als zij op een 
of andere manier vastlopen. Door de situatie rondom corona heeft Curio extra 
personeel ingezet om de studenten hierbij te kunnen ondersteunen.  Daarnaast zijn 
er aan de MBO scholen ook jeugdprofessionals gekoppeld. Als zij signalen krijgen dat 
het niet goed gaat met een leerling, kunnen zij leerlingen helpen en indien nodig 
doorverwijzen naar inwoners ondersteuning en/of  GGZ hulp. 
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